
 

 

EDITAL Nº 53 / 2022 
Atualização das Taxas/Preços dos Regulamentos Municipais  

 

Ana Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares: 

FAZ SABER QUE, a Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, na sua Reunião de Câmara de 2 

de dezembro de 2022, aprovou a atualização das taxas do Regulamento de Publicidade do 

Município de Vila Nova de Poiares passando este, a partir do dia 01/01/2023, a ter os 

seguintes valores: 

Artigo 63º. 

Quadro I 

Tabuletas, painéis ou outdoors, mupies, bandeirolas, pendões, faixa ou fita, lona ou tela, 

toldos e sanefas, cartazes, chapas, placas e letras soltas ou símbolos e outros semelhantes 

 Valor 2023 

1. Tabuletas, chapas, placas e outros semelhantes: 

Por m2 ou fração e por ano  19,53 € 

2. Letras soltas ou símbolos: 

Por m2 ou fração de um polígono retangular envolvente da superfície do suporte 

publicitário considerado na sua globalidade e por ano  25,99 € 

3. Telas, painéis, mupies e semelhantes: 

3.1. Telas e painéis estáticos, por m2 ou fração: 

Por ano 19,53 € 

Por mês  6,52 € 

3.2. Painéis mecânicos, digitais afixados nas fachadas de edifícios e semelhantes, por m2 ou 

fração: 

Por ano  83,93 € 

Por mês 11,18 € 

3.3. Mupis, painéis mecânicos ou digitais e semelhantes, por m2 ou fração: 

Por ano  111,91 € 

Por mês  13,99 € 

4. Bandeirolas: 



4.1. Bandeirolas, por m2 ou fração: 

Por ano 19,53 € 

Por mês 6,52 € 

5. Pendões, faixa ou fita e outros semelhantes: 

5.1. Faixa ou fita e outros semelhantes, por m2: 

Por mês  11,18 € 

5.2. Pendões e outros e semelhantes, por m2: 

Por mês 16,78 € 

6. Toldos e sanefas: 

Toldos e sanefas por m2 ou fração da mensagem publicitária e por ano 32,51 € 

7. Cartazes: 

7.1 Cartazes, por m2 ou fração de cada cartaz: 

Por mês 13,02 € 

Por semana  6,52 € 

7.2. Dísticos colantes e outros semelhantes: 

Por mês  2,23 € 

Por semana  0,55 € 

Quadro II 

Anúncios luminosos, iluminados e eletrónicos e suportes publicitários semelhantes 

 Valor 2023 

8. Anúncios ou reclamos luminosos, iluminados e eletrónico e semelhantes: 

8.1. Anúncios luminosos, iluminados e semelhantes, por m2 ou fração da superfície de um 

polígono retangular envolvente da superfície do suporte publicitário considerado na sua 

globalidade 

Por ano  31,75 € 

Por mês  6,35 € 

8.2. Anúncios eletrónicos e semelhantes, por m2 ou fração da superfície de um polígono 

retangular envolvente da superfície do suporte publicitário, considerado na sua globalidade 

Por ano  254,03 € 

Por mês  50,80 € 

Quadro III 

Publicidade sonora 

 Valor 2023 

9. Publicidade sonora: 

9.1 Aparelhos de emissão sonora, instalados em local fixo, por cada local de emissão 

Por dia  13,00 € 

9.2 Aparelhos de emissão sonora, instalados em viaturas ou reboques, por cada 

Por dia  52,03 € 



Quadro IV 

Publicidade Móvel 

 Valor 2023 

10. Publicidade Móvel 

10.1. Unidades móveis publicitárias, por unidade: 

Por ano  390,12 € 

Por mês  130,04 € 

Por dia  44,77 € 

10.2. Veículos e ou atrelados ou outros meios de locomoção: 

a) Transportes públicos por unidade 

Por ano  325,10 € 

Por mês  65,02 € 

b) Táxis por viatura 

Por ano  65,01 € 

Por mês  6,49 € 

c) Veículos privados 

Veículos ligeiros de passageiros, de mercadorias ou mistos, por viatura 

Por ano  65,01 € 

Por mês  11,18 € 

Veículos pesados de passageiros, de mercadorias ou mistos, por viatura 

Por ano  97,55 € 

Por mês  11,18 € 

d) Outros meios de locomoção terrestre, por unidade 

Por ano  39,03 € 

Por mês  11,18 € 

Quadro V 

Campanhas publicitárias de rua 

 Valor 2023 

11. Campanhas publicitárias de rua 

11.1. Distribuição de panfletos, por dia 

Por local  55,96 € 

11.2. Distribuição de produtos, por dia 

Por local  33,57 € 

11.3. Provas de degustação, por dia 

Por local  27,98 € 

 

 



 

Quadro VI 

Publicidade aérea 

 Valor 2023 

12. Publicidade aérea 

12.1. Publicidade em transportes aéreos, por m2 ou fração 

Por dia  39,00 € 

12.2. Dispositivos publicitários aéreos cativos, por dispositivo 

Por dia  19,53 € 

 

Quadro VII 

Outros suportes publicitários 

 Valor 2023 

13. Outros suportes publicitários 

13.1. Nos casos de meios ou suportes de afixação, inscrição ou difusão de mensagens 

publicitárias, em que seja apenas mensurável em medidas lineares, por metro linear: 

Por mês  6,52 € 

Por ano  39,00 € 

13.2. Nos casos de meios ou suportes de afixação, inscrição ou difusão de mensagens 

publicitárias, não mensuráveis por qualquer das formas referidas nos artigos anteriores e no 

número anterior: 

Por mês  7,80 € 

Por ano  45,52 € 

Quadro VIII 

Taxas devidas por outros serviços ou atos não especialmente previstos nesta tabela ou 

em legislação especial 

 Valor 2023 

14. Outros serviços ou atos não especialmente previstos nesta tabela ou em legislação especial 

 12,70 € 

Para constar e devidos efeitos, se publica o presente e outros de igual teor, que vão ser afixados      

nos lugares públicos do costume e na Página do Município. 

 

 

Vila Nova de Poiares, 19 de dezembro de 2022 

A Vereadora da Câmara Municipal 
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